CONVOCATÓRIA

Assembleia Geral Eleitoral de 15 de Janeiro de 2018
Rede DLBC Lisboa
Em conformidade com as disposições legais aplicáveis e os estatutos da Associação, convoco
todos os/as associados/as para a Assembleia Geral Eleitoral da REDE DLBC Lisboa –
Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa, que terá lugar no
Fórum Lisboa, sito na Avenida de Roma, 14-P, no dia 15 de Janeiro de 2018, a partir das 15h00,
com um único ponto da ordem de trabalhos:
1. Eleição dos Órgãos Sociais
A mesa de voto funcionará entre as 15h00 e as 20h00 na sala “Foyer” do Fórum Lisboa
(mesmo local e horário das eleições de 2015), hora a partir da qual se procederá às operações
de apuramento eleitoral.
De acordo com o número 1 do artigo 16º do Regulamento Eleitoral aprovado por unanimidade
na AG de 14 de Dezembro de 2017 (em anexo e disponível em http://rededlbclisboa.pt/centrode-recursos/), para a votação presencial requer-se que a pessoa que represente o associado
no exercício do direito de voto, deve apresentar declaração ou carta comprovativa do
mandato para o efeito, assinada por quem obrigue o associado e tenha poderes para o ato,
podendo os membros da Comissão Eleitoral, decidir sobre o direito de voto, no caso de
insuficiência ou ausência da respetiva declaração.
Notas:
1. Apenas os sócios com as quotas regularizadas poderão exercer o direito de voto.
2. Nos termos do Art.º 5º do RE, os cadernos eleitorais serão publicados em
http://rededlbclisboa.pt até ao 15º dia anterior ao ato eleitoral e qualquer
reclamação sobre omissão ou inclusão deverá ser enviada para
geral@rededlbclisboa.pt até ao 10º dia anterior ao ato eleitoral.
3. Nos termos dos Art.os 7º e 8º do RE, a submissão das candidaturas deverá ser realizada
para o email geral@rededlbclisboa.pt dirigido ao Presidente da MAG, a partir do 15º
dia anterior ao ato eleitoral, permitindo a existência de um período de campanha
eleitoral, e até às 12h00 de 14 de Janeiro de 2018.
Atenciosamente
Lisboa, 22 de Dezembro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

___________________________________
(Diogo Mateus em Representação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa)

